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ЦРВЕНОГ КРСТА СТАРИ ГРАД
АВГУСТ И СЕПТЕМБАР 2016

FISH FEST
Под покровитељством Министарства
трговине, туризма и телекомуникација,
града Београда и Градске општине
Стари град, јубиларни 10. Fish fest
Београд одражан је од 1. до 4. септембра
код Куле Небојша. И ове године
фестивал је окупио кулинаре рибљих
специјалитета и то не само из земље,
већ и из читавог региона. Бројни
извођачи побринули су се да свако вече
посетиоцима приреде богат уметничкозабавни програм.
На позив Градске општине Стари град,
и ове године, волонтери наше
организације имали су свој пункт и
задатак да брину о безбедности
учесника и посетилаца ове
манифестације, али и да промовишу
активности којима се Црвени крст бави.

Наши волонтери приказивали су
посетиоцима вештине прве помоћи,
технике кардиопулмуналне
реанимације и технике превијања, а
чланови Службе спашавања на води
употребу спасилачких средстава.
Највеће интересовање за учешће у
програмима Црвеног крста владало је
међу најмлађима. Екипе прве помоћи
на лицу места збринуле су лакше
повреде, неколико учесника и
посетилаца манифестације.
Захваљујући доброј организацији наше
екипе нису имале теже интервенције.
У реализацији ове активности помогли
су нам и волонтери из других
организација Црвеног крста у Београду:
Палилула, Савски венац, Раковица и
Звездара којима се захваљујемо.

ОБУКА ЗА СПАСИОЦЕ НА ВОДИ
У циљу развијања људских и
организационих капацитета у области
спасилаштва на води и деловања у
случају поплава Црвени крст Србије, у
дечијем одмаралишту ’’Криста
Ђорђевић’’ у Баошићима, организовао је
обуку за инструкторска и друга
различита спасилачка звања из области
спасилаштва на води. Обукама је
присуствовало 36 полазника из
Референтних центара за едукацију и
развој спасилаштва на води Црвеног
крста Србије (Црвени крст Војводине и
Црвени крст Стари град), као и
организације Црвеног крста из општина
и градова које реализују програм
спасилаштва на води.
Обуку спасилаштва на води посетио је
господин Зоран Дојчиновић, конзул
Републике Србије у Црној Гори. Том

приликом инструктори спасилаштва на
води Црвеног крста Србије, заједно са
осталим кандидатима за различита
спасилачка звања извршили су
демонстрацију савладавања, спашавања
и транспорта дављеника из мора.
Господин Дојчиновић похвалио је метод
обучавања Црвеног крста и рад
инструктора у области спасилаштва на
води.
Полазници обуке у Баошићима, након
седам дана обуке за различита
спасилачка звања, имали су
једнодневну обуку за судије Ц
категорије, у циљу припреме за прво
национално такмичење у области
спасилаштва на води и дводневну
обуку за проценитеље ризика на
купалиштима.

Волонтери Црвеног крста Стари град
успешно су завршили обуку. Њих
четворо стекло је звање ’’спасилац
инструктор’’, два волонтера стекла су
звање ’’спасилац предавач’’, а њих троје
’’спасилац на води сребро’’. Обуци
спасиоца присуствовао је и секретар
Црвеног крста Стари град и стручни
сарадник Црвеног крста Војводине, који

су били задужени за реализацију обуке
прве помоћи за спасиоце.
Ова обука је била од изузетног значаја
за Црвени крст Стари град како би се
повећао број инструктора Референтног
центра за едукацију у области
спасилаштва на води у циљу
реализације већег броја обука за
основна спасилачка звања током
године.

’’СТАЛО НАМ ЈЕ. ХВАЛА ШТО ПОМАЖЕТЕ’’
Захваљујући сарадњи Црвеног крста
Београда и компанији Delhaize Serbia,
ове године традиционална активност
Црвеног крста, недеља солидарности,
спроведена је у Maxi објектима. У суботу
и недељу, 17. и 18. септембра, волонтери
београдских организација Црвеног
крста дежурали су на пунктовима у Maxi
објектима и прикупљали основне
животне намирнице за помоћ
сиромашним суграђанима.
На општини Стари град, акција је
спроведена у Maxi објекту у Господар
Јовановој улици (Алонсо), а волонтери
су на улазу у објекат грађанима делили
флајере са позивом за учешће у акцији
куповином неке од следећих
намирница: брашно, шећер, уље, со,
пиринач, супе у кесици, конзервирана
храна, кекс, чајеви, тестенина.
Суграђани који су били у могућности да
се одазову акцији, артикле су остављали
у кутијама на излазу из објекта, поред
којих су такође дежурали наши
волонтери. Током два дана акције,
прикупљено је 230 кг хране.

Након сортирања и пребројавања
артикала припремљени су пакети за
најсиромашније суграђане са општине
Стари град. Секретаријат Црвеног крста
Стари град поделио је 40 пакета
социјално-угроженим породицама на
предлог Градског центра за социјални
рад - одељење Стари град и Друштва за
бригу о старима Стари град. Међу
суграђанима који су добили пакете,
махом су корисници народне кухиње на
нашој општини, који су истакли да им
овакав вид помоћи Црвеног крста много
значи.
Захваљујемо се суграђанима који су се
одазвали позиву, учествовали у акцији и
показали да хуманост старограђана
никада не мањка када је то потребно.
Сарадња Црвеног крста Београда и
компаније Delhaize настављена је
постављањем касица за прикупљање
донација за програмске активности
Црвеног крста. Донацију за Црвени крст
Стари град можете убацити у 20 касица
у Maxi i Shop&GO објектима, а списак
тих објеката можете видети овде.

ПОДМЛАДАК СТАРОГ ГРАДА НАЈБОЉИ У СРБИЈИ У ПРУЖАЊУ
ПРВЕ ПОМОЋИ
Државно такмичење екипа прве помоћи
Црвеног крста Србије одржано је 17.
септембра у центру Београда, на потезу
од Трга Републике до Калемегдана.
Тема овогодишњег тамичења било је
обезбеђивање јавних манифестација од
стране екипа прве помоћи Црвеног
крста. Нашу организацију на такмичењу
представљале су екипа омладине и
екипа подмлатка који су право учешћа
избориле освајањем другог места на
градском такмичењу прве помоћи у
својим категоријама. Ученици ОШ
’’Стари град’’ такмичили су се у екипи
подмлатка, док су волонтери
Омладинске теренске јединице Црвеног
крста Стари град сачињавали екипу
омладине. Задатак екипа био је да
укажу прву помоћ повређеним
учесницима маратона, посетиоцима

концерта, играчима и навијачима на
кошаркашкој утакмици, такмичарима
на такмичењу у хемији, као и гостима на
свечаном пријему. Екипа подмлатка
победник је овогодишњег државног
такмичења, док је екипа омладине
заузела високо треће место. На
такмичењу је укупно учествовала 31
екипа из 20 организација Црвеног крста
из целе Србије.
Црвени крст Стари град велику пажњу
посвећује обукама прве помоћи за
школску децу и младе, запослене,
кандидате за возаче, спасиоце на води.
Сваке године у нашој организацији
обуку прве помоћи успешно заврши
преко 1.200 полазника. Током године,
велики број јавних манифестација наше
екипе санитетски обезбеђују.

’ПОКАЖИМО ИМ ШТА ЗНАЧИ ЉУБАВ’
Црвени крст Београд је и ове године
покренуо акцију “Покажимо им шта
значи љубав”, како би заједно са
грађанима, фирмама и компанијама
прикупио средства за реализацију
једног од најплеменитијих социјалних
програма Црвеног крста – програм
“Опоравак социјално угрожене деце”.
Захваљујући прикупљеним донацијама
које су грађани Београда уплаћивали
преко уплатница које су добили уз
априлске рачуне ЈКП ’’Инфостан’’ и
донацијама правних лица, омогућено је
да београдске организације Црвеног
крста упуте 150 деце у две смене на
опоравак.
Црвени крст Стари град добио је
могућност да петоро деце са наше
општине упути на опоравак. Избор деце
извршен је у сарадњи са основним

школама које су дале предлог деце
према унапред утврђеним
критеријумима. Група деце са Старог
града боравила је у хотелу ’’Маљен’’ на
Дивчибарама у другој смени у периоду
од 8. до 15. августа. Са сваком групом
деце у објекту боравили су лекар,
васпитачи и спасилац-рекреатор који су
о њима бринули и за њих организовали
забавне и спортске програме. Деца су
могла да користе и хотелски базен, а за
време боравка на базену о њиховој
безбедности бринули су спасиоци
Службе спашавања на води Црвеног
крста Стари град.
Захваљујемо се грађанима и
компанијама који су се одазвали позиву
Црвеног крста Београда и омогућили
опоравак деце, као и школама које су
нам помогле у одабиру деце.

СВЕТСКИ ДАН СРЦА

ПРОМОЦИЈА ЕВРОПСКОГ
АТЛЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У
ДВОРАНИ
Волонтери Црвеног Стари град
учествовали су на манифестацији поводом
промоције европског атлетског првенства
у дворани које ће се следеће године
одржати у нашој земљи. Ову
манифестацију организовало је предузеће
Атлетика2017, а одржана је 11. септембра
на Теразијама. Наши волонтери, на позив
Црвеног крста Србије и Црвеног крста
Београда, санитетски су обезбеђивали овај
догађај и бринули о безбедности учесника
и посетилаца.
На манифестацији је учествовала и Ивана
Шпановић, наша атлетичарка, која је
освојила бронзану медаљу на
Олимпијским играма у Рију у скоку у даљ.
Учешће Иване привукло је многобројну
публику, те је центар града био пун
посетилаца.

Поводом Светског дана срца, 29. септембра,
Црвени крст Стари град је одржао
здравствено-промотивну активност у
сарадњи са Домом здравља ’’Стари град’’.
Циљ ове активности је био да
информишемо грађане да су болести срца и
крвних судова један од водећих узрока
смртности, али и начине како да
променимо своје стилове живота и
умањимо шансе за ризик од неког од ових
обољења кроз редовну физичку активност,
правилну исхрану, престанак пушења,
контролу телесне тежине и др.

АКЦИЈЕ ДАВАЊА КРВИ
Током августа и септембра месеца,
Црвени крст Стари град у сарадњи са
Институтом за трансфузију крви Србије
организовао је акције давања крви: на
базенима СРПЦ ’’Милан Гале
Мушкатировић’’, испред Бео Зоо врта, у
Библиотеци града Београда, Градској
општини Стари град.
У Библиотеци града Београда, акција
давања крви организована је 30.
августа, а волонтери наше организације
мотивисали су суграђане да дају крв и
помагали су екипи Института приликом
дочека даваоца. Том приликом
прикупљено је рекордних 119 јединица
крви.
У понедељак 26. септембра у сарадњи са
Волонтерским сервисом општине Стари
град организована је акција давања
крви у свечаној сали општине на којој је
прикупљено 25 јединица крви. Наши
волонтери помагали су у организацији
ове акције, а Волонтерски сервис
омогућио је да сви даваоци добију
бесплатну карту за базен ’’Милан Гале

Мушкатировић’’ као мали знак пажње.
Захваљујемо се свим даваоцима који се
одазивају акцијама, а током октобра и
новембра месеца позивамо ученике и
студенте да се одазову акцијама које
ћемо организовати у школама и на
факултетима.
АКЦИЈА ДАВАЊА КРВИ У ЦРВЕНОМ
КРСТУ СРБИЈЕ У САРАДЊИ СА
АМЕРИЧКОМ АМБАСАДОМ
9. септембра у Црвеном крсту Србије
организована је акција добровољног давања
крви поводом сећања на жртве
терористичког напада на Њујорк и
Вашингтон 2001. године. Акцију
добровољног давања крви Црвени крст
Србије организовао је у партнерству са
Америчком амбасадом у Београду и
Институтом за трансфузију крви Србије.
Акцији се одазвало 58 давалаца, а крв је дало
53 људи, међу којима су и амбасадори САД,
Италије, Албаније, Канаде, Малезије,
Кувајта, Индонезије, Азербејџана, Данске,
Израела, генералног секретаријата УН.
Реализацију акције помогла су два волонтера
Црвеног крста Стари град.

ЛУЦИЈИНА ПРИЧА
Светска здравствена организација
процењује да у Србији од хепатитиса
болује око 140.000 људи. Удружење
’’Хепатос’’ из Ријеке осмислило је
представу под називом ’’Луцијина
прича’’ која има за циљ да младе едукује
како би избегли ризична понашања
којима се може добити хепатитис.
Захваљујући сарадњи Црвеног крста
Стари град и Удружењу пацијената са
болестима јетре ’’Хронос’’, волонтери
Црвеног крста имали су прилику да 21.
и 22. септембра погледају ову представу
која је извођена у Установи културе
Пароброд. Поред волонтера наше
организације представи су
присуствовали и волонтери Црвеног
крста Раковица, Звездара и Палулула.
Након представе публика је могла да
погледа кратак документарни филм
Удружења ’’Хронос’’ под називом ’’Дрво
живота’’ који говори о томе са којим
проблемима и потешкоћама се
суочавају пацијенти оболели од
хепатитиса у Србији. Након тога, Ивана
Драгојевић, председница Удружења
’’Хронос’’ одржала је кратку
презентацију о превенцији хепатитиса.
По речима наших волонтера представа
им се изузетно свидела, а стекли су и

нова знања о начинима преношења и
превенцији хепатиса. Захваљујемо се
Удружењу ’’Хронос’’ на успостављеној
сарадњи и позиву да присуствујемо
представи.

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ
Oва традиционална активност
Црвеног крста организује се
сваког септембра, односно
почетком школске године.
Циљ активности је
промовисање адекватног
понашања свих учесника у
саобраћају и тиме смањење
броја повређених и страдалих.
Циљне групе су ученици
нижих разреда основне
школе, првенствено ђаци
прваци.
Волонтери Црвеног крста Стари град током прве недеље школске године, дежурали
су на прометним раскрсницама у близини ОШ ’’Вук Караџић’’ и ОШ ’’Скадарлија’’ где
су најмлађима помагали да безбедно пређу улицу и дођу до школе. Такође су делили
и едукативне распореде часова. Распореди часова подељени су и у оквиру
едукативних радионица у ОШ ’’Драган Ковачевић’’ и ОШ ’’Михаило Петровић Алас’’.

СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ
ПОМОЋИ
Ове године, Светски дан прве помоћи је
обележен у суботу 10. септембра. На овај
дан организације Црвеног крста широм
света настоје да скрену пажњу јавности о
значају познавања прве помоћи
за
појединца и за друштвену заједницу.
Годишње више од 14 милиона људи
широм света научи како да пружи прву
помоћ у оквиру организације Црвеног
крста. Прва помоћ је препознатиљив
симбол организације Црвеног крста и
једна од важних области деловања
Црвеног крста у целом свету. Тема Светског дана прве помоћи за 2016 годину
је: ,,Деца и млади у првој помоћи“. Црвени крст Стари град је оджао различите
радионице на ову тему и највећу пажњу посветили смо најмлађима. Радионице смо
одржали у ОШ „Драган Ковачевић“, Ортопедској болници ’’Бањица’’ у оквиру
програма ’’Весела болница’’, али и са корисницима Удружења ’’Живимо заједно’’.
Кроз ове радинице показали смо младима колико је битно да знају шта је прва помоћ
и како свако може да буде херој и спаси некоме живот!

ЛЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ПРОГРАМА ‘’ПОМОЋ И ПОДРШКА
ДЕЦИ И ОСОБАМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ’’
Црвени крст Србије у сарадњи са
Швајцарском агенцијом за развој
организовао је летовање корисника
Заједничког програма за инклузију
ромске деце и деце из осетљивих група у
периоду од 10. до 22. септембра 2016.
године у апартманима НВО
’’Хуманитарна фамилија’’ у Добрим
водама. Поред превоза, смештаја и
исхране корисницима је обезбеђен и
једнодневни излет до манастира Острог.

Црвени крст Стари град на море је
упутио 4 корисника Удружења „Живимо
заједно“, са којима наша организација
реализује програм, и пратиоца који је
бринуо о њима. Корисници су изузетно
задовољни и бескрајно захвални на
датој могућности да путују, с обзиром да
су неки од њих први пут били у прилици
да бораве на мору. Са овог путовања
вратили су се пуни утисака које су нам
са одушевљењем препричали.
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